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Wat Doe Jij? wordt vervolgd
Ruim drie jaar na het beëindigen van Wat Doe Jij? als landelijk
Nutsproject is het project nog springlevend. Tijdens een
voorstelling Wat Doe Jij? speelt een jongerentheatergroep
realistische scènes in de klas en confronteert leerlingen met hun
gedrag. Dit bevordert het wij-gevoel van de klas en het nemen
van verantwoordelijkheid voor eigen gedrag. Thema’s die
worden belicht zijn: pesten, meelopers, groepsdruk en de
eenling in de klas. Er wordt gebruik gemaakt van interactief /
inspringtheater. Dit houdt in dat de voorstellingen onder leiding
staan van een verteller, de Joker, die de toeschouwers
(leerlingen) bij de scènes betrekt. De Joker daagt uit:
'Wat Doe Jij?’.
Rotterdam SKVR
In Rotterdam waar het project ooit startte wordt Wat doe jij? nog
steeds aangeboden door de Stichting Kunstzinnige Vorming
Rotterdam (SKVR). Deze stichting heeft een gevarieerd aanbod aan workshops en theaterprojecten
voor scholen in het voortgezet onderwijs en MBO. De workshops en theaterprojecten zijn actueel,
spreken jongeren aan en maken hen bewust van de gevolgen van hun houding en gedrag voor
anderen.
De SKVR biedt naast deze theaterworkshops - waar Wat Doe jij? deel vanuit maakt - tal van andere
kunstzinnige, muzikale schrijf- en dansmodules aan voor het voortgezet onderwijs. De kosten van een
voorstelling Wat Doe Jij? kwam in 2016 uit op 260 euro per voorstelling. Evita de Roode, projectleider
van Wat Doe Jij? bij de SKVR, geeft aan dat de prijs van het project nauwelijks kostendekkend is.
Een prijsverhoging in 2017 ligt daarom in de lijn van de verwachting. Zij signaleert echter dat de prijs
niet een bottleneck is voor scholen om het project in huis te halen. Zij geeft aan dat het project Wat
Doe jij? in 2016 zo’n 60 x op verschillende middelbare scholen in Rotterdam en omgeving is
gespeeld. Evita de Roode wordt binnenkort opgevolgd als projectleider door Jeroen van der Heijden.
Ook zal de SKVR voor het project gaan samenwerken met theater Zuidplein.
Subsidie en steun van fondsen
Departement Olst-Deventer, heeft zich de afgelopen jaren met succes ingespannen om het project
Wat Doe Jij? fors gesubsidieerd te krijgen. Het departement heeft tot 2013 optimaal gebruik gemaakt
van de gelden die via ‘t landelijk Nut ter beschikking werden gesteld door de SNS-bank. ‘t Landelijk
Nut ontving tot die tijd een cheque bij elke opening van een SNS-winkel ergens in Nederland. Deze
geldstroom werd ingezet voor alle projecten Wat Doe Jij? in Nederland. Bij de start van het project
ontving ’t Nut een eenmalige subsidie van zowel VSB en SNS. In de loop der jaren droegen ook
lokale fondsen bij aan het realiseren van het project. In 2014 en 2016 zag het departement Olst-
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Deventer subsidieaanvragen ten bate van Wat doe jij? vanuit het NUTfonds gehonoreerd worden. Het
Theaterschip in Deventer, dat het project uitvoert kon op deze wijze de prijs van een voorstelling zeer
laag houden voor de scholen. Het theaterschip verzorgt ook vraaggerichte maatwerk workshops, zo
meldt de website bij het voortgezet onderwijs. Wat Doe jij? werd meer dan 50 maal gespeeld in 2016.
Net als in andere delen van Nederland maken veel scholen die de voorstelling inkopen gebruik van
de cultuurkaart om deze cultuureducatie te bekostigen.

Groningen, Wat doe jij op de basisschool en in het voortgezet onderwijs
Een indrukwekkend vervolg heeft het project gekregen op heel veel basisscholen en middelbare
scholen in de provincie en stad Groningen. Departement Winschoten ontving in augustus 2013 een
bijdrage vanuit het NUTfonds om voorstellingen op scholen mede te financieren in Oost-Groningen.
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De voorstellingen werden verzorgd door De Steeg, een jongerentheater. 2016-2017 is het 6e
schooljaar dat De Steeg het project Wat doe jij? aanbiedt. Veel scholen boeken elk jaar opnieuw. Aan
het eind van dit zesde jaar heeft de Steeg de versie over pesten 734 keer gespeeld en de versie over
vluchtelingen 33 keer.
Daarnaast hebben zij ook nog in 2 schooljaren een versie over alcoholgebruik aangeboden en deze
hebben zij 104 maal gespeeld. Op de website is te lezen dat de Steeg meer voorstellingen en
workshops aanbiedt op middelbare scholen. De kosten zijn afhankelijk van het aantal voorstellingen
op een school. De Steeg geeft aan dat het project via de cultuurkaart bekostigd wordt door scholen.
Andere aanbieders
Elders in Nederland zijn meer (educatieve) jongerentheaters die soms met een andere titel
gelijksoortige voorstellingen op scholen en/of theater aanbieden. Via de website theatereducatie.nl
van de stichting Theater in Nederland kunnen scholen door heel Nederland een voorstelling boeken.
De Toneelmakerij in Amsterdam biedt relevante workshops aan die sociale vaardigheden en sociaal
gedrag bevorderen op scholen in het voortgezet onderwijs in Amsterdam. Via de website
theatereducatie.nl van de stichting Theater in Nederland kunnen scholen door heel Nederland een
voorstelling boeken.
Voorbeelden van andere initiatieven zijn: Amsterdam, Playback; Den Haag, De theaterschool
Rabarber; Altena, Klassenkunst; Arnhem, ROET.
(foto’s af komstig van De Steeg, Groningen)

Nutsbibliotheek’ in Nijkerk 155 jaar
De Nijkerkse bibliotheek bestaat in 2017 155 jaar en dat wordt
gevierd. In 1862 begon de geschiedenis met de oprichting van de
Nutsbibliotheek. Vandaag de dag zien we dat deze voorziening
uitstekend met de tijd is mee gegaan: er worden gratis
onlinecursussen aangeboden en de bieb is goed te vinden op
social media.
De gemeente heeft voor dit bijzondere jubileum een cheque van
1550 euro cadeau gedaan. Het hele jaar zullen er
jubileumactiviteiten worden aangeboden aan zowel leden als nietleden.
Ter ere van het 155-jarig bestaan is in het Museum Nijkerk een
kleine expositie ingericht over de historie. Kinderen t/m 12 jaar
hebben gratis toegang tot het museum en krijgen bij een bezoek
benodigdheden mee om zelf een boekje in elkaar te zetten. De
expositie is tot en met december 2017 te bezichtigen.
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Bestuurders VSB en NUT bij elkaar
Op 25 januari 2017 was er een officieel moment bij VSB in Utrecht om de samenwerking te vieren
tussen het Nutfonds en VSB. Vooral de penningmeester van het Jan Nieuwenhuyzenfonds, dhr.
Offerhaus, en de penningmeester van het maatschappijbestuur, dhr. Boon, hebben zich de afgelopen
jaren ingezet om voor het Nutfonds een sociaal en solide onderdak te vinden. De
samenwerkingsovereenkomst trad in oktober 2016 al in werking. De maand erna konden
subsidieaanvragers weer bij het Nutfonds terecht. Via de website van ’t Nut is te lezen op welke wijze
een subsidieaanvraag kan worden ingediend en hoe deze verder door VSB wordt afgehandeld. De
eerste aanvragen zijn inmiddels al behandeld door VSB.
V.l.n.r. de foto achterste rij: drs. C.J. Beuving, voorzitter VSB vermogensfonds, prof. dr. B. Compaijen, bestuurslid VSB
Vermogensfonds, drs. E.R. Hovinga, manager donaties VSBfonds, mr. B.B. Schneiders, directeur VSBfonds
V.l.n.r. onderste rij bestuursleden van het landelijk Nut en Jan Nieuwenhuyzenfonds: dhr.mr. J.W.H. Offerhaus, devr. J.
Jansen-Pierik, dhr. A.K.D. Boon, dhr. P. A..Hamelink
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’t Nut in de De Ouwe Waerelt
In het nieuws op Goeree-Overflakkee -In de decemberuitgave van De Ouwe Waerelt, het blad van
historische vereniging De Motte - is een document gepubliceerd van de hand van Eva Lassing-van
Gameren dat de lezer een kijkje gunt in het reilen en zeilen van de Maatschappij tot Nut van ‘t
Algemeen in de jaren ’60 van de vorige eeuw. Zaken die toen aan de orde kwamen blijken ook nu
nog actueel te zijn.
Contributie-inning, oprichting, samenwerkingsverbanden en opheffingen van verschillende
departementen, jubilea en diverse sociaal-culturele activiteiten. Halverwege is dan ook een stuk dank
en erkenning te lezen dat ook heden ten dage op zijn plaats zou zijn. “Onze Nutsbestuurders die met
zorg en interesse de programma’s voorbereiden komt veel dank toe voor hun onverplichte arbeid.”

Nut Wieringermeer
‘t Nut in Wieringermeer biedt van oudsher een gevarieerd programma aan met
cursussen, theatervoorstellingen, concerten en excursies voor leden en introducés. De communicatie
wordt door het departement goed opgepakt. Er is een website en regelmatig brengt het departement
een nieuwsbrief uit. In haar laatste nieuwsbrief kijkt dit departement terug op 2016 en ook alvast
vooruit. Op 7 januari reisde het departement met vierendertig personen af naar Haarlem voor het
Keizersconcert van het Nederlands Philharmonisch Orkest. De voorjaarsreis naar Rome, Napels en
Pompeï is inmiddels volgeboekt. Op de website ook een speciale pagina met verslagen van
verschillende activiteiten. Daarin onder andere aandacht voor het Wieringermeerdictee, een uitdaging
voor iedereen! Hoe goed is uw spelling?
Eindejaarsbericht ‘t Nut Krimpen

Net als veel andere Nutsdepartementen kijkt departement Krimpen terug op
2016 en publiceert daarover op de website. In het bericht valt te lezen dat
het kantoor van het departement in het multicultureel centrum de Tuyter
verplaatst zal worden. Het voor cursisten en bezoekers vertrouwde kantoor
vlak bij de entrée van de Tuyter moet namelijk verdwijnen vanwege een
verbouwing. ’t Nut wordt ondergebracht in een verzamelruimte waar plaats
is voor alle besturen van de instanties en verenigingen die gebruik maken
van De Tuyter.
In Krimpen biedt ’t Nut van oudsher cursussen en lezingen aan. Het
programma is indrukwekkend. Elk jaar wordt er door de programmacommissie van het departement
ook een uitje georganiseerd. Dit jaar kunnen belangstellenden zich opgeven voor een
balletvoorstelling in Amsterdam op 30 september 2017. De eerste lezing in 2017 wordt gehouden op
27 januari en zal gaan over Maarten Toonder, schrijver, tekenaar kunstenaar.
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't Nut Winterswijk waardeert vrijwilligers

't Nut in Winterswijk vindt dat vrijwilligers een
heel belangrijke rol vervullen in onze
samenleving. Als blijk van waardering zijn
daarom alle vrijwilligers van Zorgcombinatie
Marga Klompé uitgenodigd voor een lezing in
de grote zaal van het centrum voor
cultuureducatie Boogie Woogie op 19 januari
2017. Deze avond maakt deel uit van een
aantrekkelijk jaarprogramma van het
departement waar leden ook welkom zijn.
De lezing door Ad van Roosendaal en
Anneke Zonneveld 'Achterhoek Grenzeloos
Mooi' verhaalt over de karakteristieke
gebieden in de Achterhoek. Ad en Anneke hebben jarenlang het landschap geobserveerd, gefilmd en
gefotografeerd. Het resultaat is een audiovisuele presentatie op een groot scherm.

Lezing over woningbouw, idealen en standsverschillen oftewel 'Rangen en standen in de Zaan'
Hans Luiten gaf op 10 januari 2017
namens ‘t Nut een lezing over 'Rangen
en standen in de Zaan'.
‘De Zaanstreek een gemoedelijke
streek waar mensen elkaar gedag
zeggen, iedereen even rijk en arm is
en verschillen in stand en afkomst niet
meespeelden? Misschien is dat wel zo,
maar waar komt die villawijk bij de
Parklaan dan vandaan? Hoe kan het
dat die wijk pal naast een arbeiderswijk
ligt met de 'Karl Marxstraat'? Waren er
dan toch zulke grote verschillen? Hoe
passen de Tuinkade en Rooswijk in dit
verhaal?’ De lezing ging over woningbouw, idealen, standsverschillen en AKZO.
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’t Nut Delden in het nieuws
In Twente huist departement Delden van ’t Nut, opgericht in 1837. De
snelle rekenaar begrijpt dat Delden dit jaar iets te vieren heeft: het
departement bestaat in 2017 alweer 180 jaar. Met het voor dit seizoen
gepresenteerde activiteitenprogramma laat het zien nog altijd een
bijzonder actief departement te zijn. Tussen september en april kunnen
leden in het Parochiehuis maandelijks genieten van de bijeenkomsten.
De ene keer staat deze in het teken van een lezing op het gebied van
cultuur, literatuur of kunst. En dan weer komt men samen voor een
muziekmiddag. Niet-leden zijn tegen betaling ook welkom bij voldoende capaciteit.
Ter ere van het 36e lustrum is er op 23 april a.s. een bijzonder jubileumconcert in de Oude
Blasiuskerk van het Twents Jeugd Symfonie Orkest o.l.v. Carl Wittrock in samenwerking met Karin
Hertsenberg. Deze Oldenzaalse sopraan kennen we sinds zij winnaar werd in het TROS-programma
‘Una Voca Particolare’ van Ernst Daniel Schmidt. Sindsdien is zij een veelgevraagd soliste en speelt
ze in bekende en goed bezochte opera’s en operettes zoals Carmen, Les Misérables en Jesus Christ
Superstar. Het publiek van ’t Nut in Delden is een concert met sprankelende, melodieuze
concertstukken, aria’s en evergreens beloofd. Voor nutsleden is dit concert geheel gratis. Voor meer
informatie en lid worden kan men contact opnemen met ’t Nut Delden via telefoonnummer 074-376 12 22
of e-mailadres: info@nutdelden.nl.
Ledenbijeenkomsten

De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op 29 april
2017 in Olst-Deventer
De eerstvolgende Centrale Districtraadvergadering zal worden gehouden op 4
november 2017.

Volgende digitale nieuwsbrief

Heeft uw departement nieuws van waardevolle betekenis? Laat het weten voor
publicatie in de nieuwsbrief en op de website. De uiterste datum voor inzending
van berichten voor de volgende nieuwsbrief is 1 april 2017. Berichten kunt u
sturen naar secretariaat@nutalgemeen.nl.
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